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KURIER            

AKTUALNOŚCI 

1 stycznia 2022 roku odszedł od nas kolega  

Śp. Jerzy Goiński   
Przewodniczący ZOK NSZZ Solidarność w AMP SA 

Jerzy Goiński był konstruktywnym i niezwykle skutecznym w 

działaniu liderem związkowym. Całe swe życie poświęcił działal-

ności społecznej, pomagając osobom doświadczonym przez 

los. W pracy związkowej był sprawnym negocjatorem, dbającym 

o wszystkich pracowników. W osobie kol. Jerzego Goińskiego 

tracimy niezwykle uczciwego i koleżeńskiego człowieka. 

 Rodzinie oraz bliskim i znajomym zmarłego wyrazy głębokiego 

współczucia składa                                                           

Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A   
„Umarłych wieczność dotąd trwa,  

dokąd pamięcią się im płaci ”  

                                        W.  Szymborska 

 

Przedłużenia stosowania „Porozumienia w zakresie łago-

dzenia skutków społecznych wynikających z realizacji pro-

cesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i 

ArcelorMittal Poland Service Group Sp. z o. o.”.  

Związki Zawodowe mając na względzie skutki społeczne zwią-

zane z restrukturyzacją w AMP SA, możliwość wdrażania w 

poszczególnych Zakładach Spółki programów mających polep-

szyć produktywność wystąpiły do Dyrektora Pracy o przedłuże-

nie co najmniej o rok stosowania „Porozumienia w zakresie ła-

godzenia skutków społecznych wynikających z realizacji proce-

sów restrukturyzacyjnych”.   

Stanisław Ból 

Dyrektor Personalny 

ArcelorMittal Poland S.A. 

Dotyczy: przedłużenia stosowania „Porozumienia w zakresie 

łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji pro-

cesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i Arce-

lorMittal Poland Service Group Sp. z o. o.”.                                                                                

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal 

Poland S.A. i podpisane pod niniejszym pismem wnoszą o prze-

dłużenie okresu obowiązywania zawartego w dniu 15 kwietnia 

2021 r. i obowiązującego do dnia 31 grudnia 2021 r. 

„Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych 

wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w Arce-

lorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Poland Service Group Sp. z 

o. o.”, co najmniej do końca bieżącego roku, tj. do dnia 31 grud-

nia 2022 r. 

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, iż przedłu-

żenie okresu obowiązywania ww. Porozumienia pozwoli na 

ochronę i utrzymanie miejsc pracy oraz maksymalizację zatrud-

nienia pracowników w trakcie realizacji procesów restrukturyza-

cyjnych w ArcelorMittal Poland S.A. i Spółkach Zależnych będą-

cych rezultatem Transformacji Biznesu w Grupie ArcelorMittal 

Poland.  

Prosimy o przedstawienie aneksu do ww. Porozumienia i dekla-

rujemy gotowość do podpisania odpowiedniego uzgodnienia 

Stron dialogu społecznego. 

Strona Pracodawcy zaakceptowała nasze wystąpienie. Obecnie 

trwa przygotowanie Aneksu do wspomnianego Porozumienia. 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź pracodawcy w tej sprawie 

oczekując na finalizację rozmów:  

W nawiązaniu do Państwa wniosku uprzejmie informuję, iż 

w związku z: 

1)   potrzebą kontynuowania procesów związanych z łagodze-

niem skutków społecznych wynikających z zatrzymaniu wielkie-

go pieca w Krakowie oraz procesów restrukturyzacyjnych w 

ArcelorMittal Poland S.A., 

2)   planowanym połączeniem AMSG Sp. z o.o. z ArcelorMittal 

Poland S.A., 

Strona Pracodawcy wyraża wolę podpisania Aneksu do 

„Porozumienia … w zakresie łagodzenia skutków społecznych 

wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w Arce-

lorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.” 

tak aby  m.in. przedłużyło ono datę jego obowiązywania do koń-

ca 2022. W chwili obecnej trwa procedura analizy prawnej opra-

cowanej propozycji Aneksu. Po jej zakończeniu stosowny pro-

jekt tego dokumentu zostanie  niezwłocznie przekazany Stronie 

Związkowej.       K.W. 

 

Nowe zasady płatności za posiłki regeneracyjne 

W grudniu 2021 r. HR AMP SA poinformował, że od 1 stycznia 

2022 roku wchodzą w życie nowe ceny posiłków i nowe zasady 

płatności za posiłki regeneracyjne. Od początku 2022 roku cena 

posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych będzie wynosić 

16,99 zł brutto. W przypadku posiłków profilaktycznych koszt 

ten w dalszym ciągu będzie w całości pokrywany przez praco-

dawcę. W przypadku posiłków regeneracyjnych pracodawca 

będzie pokrywał 16,34 zł. Pozostałą część w wysokości 65 gro-

szy tj 50% wzrostu ceny posiłku, pracownik będzie musiał do-

płacić bezpośrednio w firmie świadczącej usługi żywieniowe 

podczas zakupu posiłku regeneracyjnego. Przypominamy, Po-

rozumienie Okołoukładowe w § 7 reguluje sprawę odpłatności 

za posiłki dla pracowników. Ze względów prawno-podatkowych 

posiłki te dzielą się na następujące rodzaje:  

1. Posiłek profilaktyczny dla pracowników spełniających kryteria 

określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. 

w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, który jest posił-

kiem bezpłatnym dla pracowników,  

2. Posiłek regeneracyjny, do którego uprawnieni są pozostali 

pracownicy Spółki. Posiłek regeneracyjny (z zastrzeżeniem, o 

którym mowa w pkt 3 porozumienia) jest „posiłkiem finansowa-

nym przez Pracodawcę i będzie stanowić przychód Pracownika 

podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, z 

tego też względu od ceny zakupu posiłku przez Pracodawcę 

będzie Pracownikowi potrącany podatek dochodowy.  

W przypadku zwiększenia się, po dniu 31.12.2021 r., ceny posił-

ku regeneracyjnego, kwota wzrostu posiłku będzie finansowana 

w 50% przez Pracodawcę i w 50% przez Pracownika”. Z dniem 

1 stycznia 2022 roku, po uwzględnieniu nowych cen posiłków, 

pracownik zobowiązany będzie zapłacić 65 gr za każdy pobrany 

posiłek regeneracyjny. Problem w tym, w jaki sposób egzekwo-

wać te płatności, ponieważ każdorazowe uiszczanie kwoty 65 

groszy może znacznie wydłużyć czas stania w kolejce po posi-

łek. Potrącanie przez listę płac nie jest takie oczywiste, ponie-

waż każdy pracownik musiałby wcześniej wypełnić stosowną 

deklarację określającą wielkość potrącanej kwoty… Cd str nr 2 

Biuletyn Informacyjny   
NSZZ  Pracowników  ArcelorMittal  Poland  SA 
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 Cd ze str nr 1… i sposób jej potrącania. Dlatego organizacje 

związkowe wystąpiły do HR o inne rozwiązanie tego problemu. 

Skutkiem wniosku skierowanego w tej sprawie do HR, dyrektor 

Stanisław Ból wstrzymał wcześniejszą decyzję. Organizacje 

związkowe otrzymały w tym temacie stosowne wystąpienie HR: 

 „Po ponownym przeanalizowaniu zgłaszanych przez Organiza-

cje Związkowe oraz zakłady produkcyjne problemów z wdroże-

niem systemu płatności za posiłki regeneracyjne, co może 

wpłynąć na płynność obsługi naszych pracowników w stołów-

kach zakładowych, na wniosek związków zawodowych przesu-

wam termin wdrożenia finansowania przez pracowników 50% 

wzrostu ceny posiłków regeneracyjnych z 1 stycznia 2022 na 1 

lutego 2022. Okres przesunięcia poświęcimy na ustalenie sys-

temu potrącania kwoty dopłaty z wynagrodzeń pracowników co 

znacznie usprawni cały proces. W związku z powyższą decy-

zją, AMP będzie finansowało w 100% cenę za posiłki regenera-

cyjne wykorzystane w styczniu 2022, a system uzgodniony w 

§7 ust. 2 pkt 3 porozumienia okołoukładowego wejdzie w życie 

z jednomiesięcznym przesunięciem „  

Niestety gdy rozmowy rozpoczną „rozkładając” poszczególne 

zapisy na części, odpowiedzialni w Spółkach finansiści oraz 

prawnicy to okazuje się, że nie wszystko jest takie proste. Po-

zornie wydawałoby się prosta sprawa (dopłata przez pracowni-

ków 65 groszy) jest  pod względem rozliczenia płatności VAT 

skomplikowana. AMP oraz Spółki Cateringowe wymieniły w tej 

sprawie wiele uwag. Pomimo nie osiągnięcia konsensusu w 

niektórych sprawach dotyczących podatku skarbowego podjęto 

decyzję o tym by pracownicy byli obciążani za dopłaty przez 

listę płac. Szczegóły pozostają do opracowania. Mamy nadzie-

ję, że pozostały czas do końca stycznia zostanie wykorzystany i 

uda się bez przeszkód proponowane przez Związki zawodowe 

ustalenia wprowadzić.      K.W.  

 

Spółki hutnicze w nowym roku…. 

Przełom Starego i Nowego Roku to nie tylko czas odpoczynku, 

ale i czas domykania wielu spraw i uzgodnień z Zarządami 

Firm. Śladem AMP SA prawie wszystkie Spółki zależne na po-

dobnych zasadach uruchomiły tzw. Bonusy Covidowe. Z na-

szych informacji wynika, że zostały już przygotowane lub są w 

końcowej fazie opracowania stosowne Porozumienia, które 

pozwolą uruchomić wypłatę wspomnianego Bonusa. Również 

Spółki kapitałowo nie związane z AMP albo już wypłaciły środki 

finansowe zachęcając pracowników do szczepienia się, bądź 

planują to zrobić. W grudniu trwały także końcowe negocjacje 

ZUZP w AM Tubular. Ze względu na szereg rozbieżności po-

między tworzącymi ten Układ, a PIP jego rejestracja po końco-

wych poprawkach ma nastąpić w styczniu 2022 roku. W wielu 

Spółkach trwają lub będą niebawem podjęte negocjacje nad 

Regulaminami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Czas nagli bo niedługo zaczną się ferie i wyjazdy na zimowi-

ska , a pracownicy nie mają wiedzy czy  mogli otrzymać dofi-

nansowanie do tego odpoczynku po pracy. Jednakże głównym 

tematem z jakim będziemy musieli się zderzyć to podwyżki płac 

w 2022 roku. Szalejąca inflacja czy wprowadzony od 1 stycznia 

Polski Ład powodują, że negocjacje będą wyjątkowo trudne. 

Oczekiwania pracowników i wstępne propozycje Pracodawców 

zdecydowanie odbiegają od siebie. Czkają nas trudne rozmowy 

z pracodawcami, ale jest pewien poziom proponowanej pod-

wyżki płac, oczywiście w każdej Spółce inny, poniżej której 

Strona Społeczna nie będzie decydowała się na rozmowy. Brak 

podwyżek w kolejnych latach na odpowiednim poziomie powo-

duje już odpływ pracowników. Niestety sytuacja ta pogłębia się i 

w najbliższym czasie Spółki hutnicze staną przed problemem 

prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Organizacje 

związkowe działające w Spółkach wielokrotnie deklarowały 

chęć uczestniczenia w unormowaniu tej trudnej sytuacji. Ocze-

kujemy na dobre rozwiązania.    T. Ziołek  

ZASADY WYPŁATY 

BONUSU ZA SZCZEPIENIE dla pracowników z tytułu pro-

mowania przez pracodawcę działań zmierzających do pod-

niesienia poziomu  i bezpieczeństwa higieny pracy 

W związku z dużym zainteresowaniem pracowników „Bonusem 

za szczepienie się” oraz prośbami przypomnienia zasad wypła-

ty Bonusa, poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy wspo-

mnianych zasad wypłaty, przypominając jednocześnie, że wy-

płata będzie realizowana w kilku transzach. Kolejna transza 

wypłaty Bonusa przewidziana jest po 20 stycznia.: 

Spółka ArcelorMittal Poland S.A. w uzgodnieniu z Zakładowy-

mi Organizacjami Związkowymi, wprowadza program bonuso-

wy dla pracowników Spółki, którzy poddali się szczepieniu 

przeciw COVID-19 („Program bonusowy”), polegający na wy-

płacie bonusu w łącznej wysokości 2000,00 zł, podzielonej na 

dwie równe części. W Programie bonusowym mogą uczestni-

czyć wszyscy pracownicy Spółki („Pracownicy”). 

Czas trwania Programu ustala się na czas określony od 

dnia 22 grudnia 2021 r. do 31 października 2022 r. 

1. Pracownik, który przyjął (przed wejściem w życie Programu 

bonusowego) lub przyjmie do dnia 28 lutego 2022 r. dwie 

dawki szczepionki przeciw COVID-19 (w przypadku szczepio-

nek dwudawkowych) lub jedną dawkę szczepionki przeciw 

COVID-19 (w przypadku szczepionki jednodawkowej (np. 

Johnson & Johnson) („Zaszczepienie”) uprawniony jest do 

otrzymania, pod warunkiem złożenia oświadczenia o przystą-

pieniu do Programu bonusowego, pierwszej części bonusu w 

wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto 

(„Pierwsza część Bonusu”). Pierwsza część Bonusu jest wy-

płacana pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 28 lutego 

2022 r. 

2. Pracownik, który przyjmie do dnia 30 września 2022 r. 

przypominającą (odpowiednio drugą bądź trzecią) dawkę 

szczepionki przeciw COVID-19 („Zaszczepienie przypomina-

jące”) uprawniony będzie do otrzymania, pod warunkiem zło-

żenia oświadczenia o przystąpieniu do drugiej części Progra-

mu bonusowego, drugiej części bonusu w wysokości 1000,00 

zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto, („Druga część Bonu-

su”). Druga część Bonusu jest wypłacana pod warunkiem 

złożenia wniosku do dnia 30 września 2022 r. 

3. Warunkiem przyznania każdej z części Bonusu jest złoże-

nie przez Pracownika - jedynie w celu weryfikacji uprawnienia 

do udziału w Programie - pisemnego oświadczenia, zgodnie z 

postanowieniami Zasad („Oświadczenie”). Oświadczenie Pra-

cownika składane jest pisemnie, zgodnie ze wzorem stano-

wiącym Załącznik nr 1 do Zasad. Skuteczne złożenie Oświad-

czenia możliwe jest wyłącznie przy jednoczesnym przedłoże-

niu celem weryfikacji uprawnienia do udziału w programie: 

wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szczepień lub 

wydruku Certyfikatu pobranego z Internetowego Konta Pa-

cjenta, lub w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji mO-

bywatel lub Internetowego Konta Pacjenta lub w wersji pdf 

pobranego dokumentu   

4. Zaświadczenie i certyfikat należy przesłać na adres 

polssc@myhr.arcelormittal.com lub złożyć oświadczenia bez-

pośrednio u wyznaczonej osoby z zakładu bądź w zamkniętej 

kopercie złożyć w skrzynce podawczej przed wejściem do 

biura koordynatorów kadrowych. 

5. Aby uzyskać Bonus Pracownik musi pozostawać w zatrud-

nieniu w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty danej 

części Bonusu. 

6. Pracownikowi, który spełni warunki przyznania Bonusu 

wskazane powyżej, przysługuje Bonus w wysokości określo-

nej  

7. Przystąpienie do Programu bonusowego, poprzez złożenie 

Oświadczenia oznacza wyrażenie przez Pracownika, z jego 

inicjatywy zgody na przetwarzanie przez Pracodawcę danych 

osobowych w zakresie danych utrwalonych na Oświadczeniu  

mailto:polssc@myhr.arcelormittal.com
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w tym dotyczących zdrowia – tj. faktu Zaszczepienia lub Za-

szczepienia przypominającego.  

8. Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody przed wypłatą Bo-

nusu, uniemożliwi wypłatę. 

9. Bonus jest wypłacany w formie przelewu na rachunek banko-

wy Pracownika właściwy dla wypłaty wynagrodzenia Pracowni-

ka. 

10. Program bonusowy wszedł w życie w dniu 22 grudnia 2021 

roku.        K.W. 

 

Zmiany organizacyjne w AMP SA 

1 stycznia Frederik Van De Velde objął stano-

wisko dyrektora generalnego ArcelorMittal 

Poland. Jako prezes Zarządu będę nadal nadzorował funkcje 

dotyczące współpracy z rządem oraz komunikacji i dialogu lokal-

nego. Aby wesprzeć mnie w tym zakresie, następujące osoby 

będą podlegały bezpośrednio mi: 

- Tomasz Ślęzak, w zakresie jego obowiązków dotyczących 

relacji z sektorem państwowym 

- Sylwia Winiarek-Erdoğan, dyrektor Komunikacji i Dialogu Lo-

kalnego 

- Aleksandra Kania, asystent wykonawczy ds. Relacji z Rządem 

- Ewa Fidyk, asystent wykonawczy prezesa Zarządu. 

Aby Frederik mógł poświęcić więcej czasu na obowiązki wynika-

jące z jego rozszerzonej roli jako dyrektora generalnego, posta-

nowiono rozdysponować niektóre z jego obecnych zadań między 

członków Dyrekcji Wykonawczej. Jednocześnie niektóre kluczo-

we funkcje będą podlegać bezpośrednio jemu, jako dyrektorowi 

generalnemu. W związku z tym następujące zmiany weszły w 

życie natychmiast: 

- Stanisław Ból, dyrektor HR będzie podlegał Frederikowi Van 

De Velde 

- Łukasz Skorupa, dyrektor ds. transformacji biznesowej i dyrek-

tor generalny AMR będzie podlegał Frederikowi Van De Velde 

- Marcin Maciąg, dyrektor Projektów Strategicznych – wyroby 

długie będzie podlegał dyrektorowi zarządzającemu Oddziału 

Wyrobów Długich - Bogdanowi Mikołajczykowi 

- Mariusz Staniec, dyrektor Ochrony, będzie podlegał dyrektoro-

wi zarządzającemu Oddziału Wyrobów Długich - Bogdanowi Mi-

kołajczykowi. 

Dodatkowo chciałbym zwrócić Waszą uwagę na trzy ważne 

zmiany, które mają na celu zwiększenie tempa i efektywności 

realizacji naszych celów organizacyjnych. 

Po pierwsze: dekarbonizacja 

Jest to jeden z naszych głównych priorytetów i będziemy wzmac-

niać zespół zajmujący się dekarbonizacją na kilku płaszczy-

znach, zgodnie z rosnącym zakresem prac w tym istotnym ob-

szarze. W ostatnich miesiącach działania związane z  dekarboni-

zacją nabrały rozpędu, a  wkrótce przystąpimy do bardziej inten-

sywnych działań. Aby nadać tym inicjatywom tempa i należną im 

uwagę, zdecydowano o nominowaniu jednego z naszych człon-

ków Dyrekcji Wykonawczej – Yves’a De Langhe, na stanowi-

sko dyrektora ds. dekarbonizacji (Chief Decarbonization 

Officer). Yves przestanie pełnić rolę  dyrektora ds. technologii 

(CTO), aby mógł poświęcić cały swój czas na tak istotny dla nas 

program dekarbonizacji. Następujące osoby z dotychczasowego 

zespołu CTO będą podlegać Yves’owi: 

- Goutam Sarkar – szef, Projekty Strategiczne 

- Michał Rąpała – kierownik, CO2 – Technologia Procesu 

- Rafał Jurusik – szef, Strategia Energetyczna 

- Robert Dyrda – dyrektor, Inwestycje 

- Michał Barycki – kierownik wsparcia, Zarządzanie Budżetem 

Inwestycyjnym 

Szczegółowy schemat organizacyjny zespołu zajmującego się 

dekarbonizacją zostanie opublikowany wkrótce. 

Następujące zespoły, dotychczas należące do obszaru CTO 

zostały przekazane pod nadzór Wojciecha Koszuty, dyrektora 

zarządzającego Oddziału Wyrobów Płaskich, członka Dyrekcji 

Wykonawczej: 

- Centralne Utrzymania Ruchu kierowane przez dyrektora Jaro-

sława Dzierżęgę, 

- Zarządzania Zakładowym Utrzymaniem Ruchu kierowane 

przez szefa Piotra Brzoskę, 

- Postęp kierowany przez Piotra Żarczyńskiego, dyrektora. 

Po drugie: doskonalenie procesów surowcowych 

Sukces naszych działań operacyjnych zaczyna się od skutecz-

nych, konkurencyjnych cenowo działań w obszarze surowco-

wym. Cześć surowcowa przejdzie w najbliższych latach proces 

transformacji. A do tego potrzebne będzie odpowiednie podejście 

i szybkie decyzje. Aby przeprowadzić ten proces, uznano, że 

funkcja ta powinna bezpośrednio podlegać dyrektorowi gene-

ralnemu. W związku z tym bezpośrednim przełożonym Mar-

ka Gawrona, dyrektora Biura Doskonalenia Procesów Surowco-

wych będzie Frederik Van De Velde, dyrektor generalny.  

Po trzecie:  automatyka, informatyka przemysłowa i modele 

Przyszłość naszej firmy oraz przejście na technologie dekarboni-

zacyjne zależy od powodzenia naszego programu cyfryzacji, a to 

z kolei wymaga szybkiego podejścia do zmian oraz transformacji 

cyfrowej. Konieczne będą odpowiednie zasoby oraz szybkie de-

cyzje, dlatego zdecydowano, że Tomasz Frankiewicz, dyrektor 

Automatyki, Informatyki Przemysłowej i Modeli będzie rapor-

tował do dyrektora generalnego Frederika Van De Velde. 

 

HUT PUS - posiłki 
Po interwencji naszej organizacji związkowej Spółka umieściła 
na swej stronie internetowej w zakładce „zobacz nasze menu” 
informację o lokalizacji stołówek, barów, kiosków oraz o godzi-
nach otwarcia podczas wszystkich zmian tych obiektów socjal-
nych. Zachęcamy pracowników do zapoznania się z tą informa-
cją. Pomoże ona w wybraniu obiektu socjalnego w dogodnym 
czasie dla pracowników.  

 
Apel o przekazanie 1% z podatku na leczenie  

Leonka Kota 

Przekaż mi 1 % podatku 
- Fundacja SIEPOMAGA 

- KRS „0000396361” 
- Cel szczegółowy - 0149682 Leon  
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Polski Ład - pytania i odpowiedzi 

1. Czym jest PIT-2 oraz kto i kiedy powinien go złożyć? 

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcz-

nych zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki niemu pracodawca 

ma możliwość pomniejszenia miesięcznej zaliczki o 1/12 kwoty 

zmniejszającej podatek. W roku 2022 kwota ta wynosi 5.100 zł, 

obliczona jako 17% z kwoty 30.000zł. 

Oświadczenie PIT-2 składa pracownik przy przyjęciu do pracy, 

więc jeżeli Twoja sytuacja (zgodnie z treścią oświadczenia) nie 

uległa zmianie i masz stosowną ulgę to nie trzeba składać go po-

nownie. Informację o zastosowanej uldze można sprawdzić na 

pasku płacowym w miejscu „Informacje podatkowe” i dalej „Ulga” 

w kwocie 43,76 zł. Od 2022 r. kwota ulgi zwiększy się do 425 zł 

miesięcznie. 

Jeżeli jednak Twoja sytuacja uległa lub ulegnie zmianie (zgodnie z 

treścią oświadczenia), należy złożyć PIT-2 lub wniosek o wycofa-

nie PIT-2. 

2. Wniosek o wspólne opodatkowanie – kto powinien go złożyć? 

Wniosek o wspólne opodatkowanie składa Pracownik, który spo-

dziewa się, że jego dochody w danym roku podatkowym przekro-

czą pierwszy próg podatkowy i od tego momentu będzie pobiera-

na mu wyższa zaliczka na podatek – 32%, a który ma możliwość 

rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. 

Wspólne rozliczenie dotyczy małżonków w związku małżeńskim i 

we wspólności majątkowej: 

- pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatko-

wy albo 

- będących w związku małżeńskim od dnia jego zawarcia do ostat-

niego dnia roku podatkowego (w przypadku gdy związek małżeń-

ski został zawarty w trakcie roku podatkowego). 

Oprócz wspólności majątkowej małżonków, zgodnie z art. 6 ust. 8 

ustawy o PIT, wspólne rozliczenie jest możliwe, jeżeli żaden z 

małżonków nie podlega opodatkowaniu: 

- podatkiem liniowym; 

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z wyjątkiem naj-

mu prywatnego; 

- na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub 

ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komple-

mentarnych. 

Jeśli pracownik złoży u pracodawcy oświadczenie o zamiarze 

opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem w danym roku 

podatkowym, ale przekroczy górną granicę pierwszego przedziału 

podatkowego, wówczas pracodawca, jako płatnik podatku pobiera 

zaliczki w wysokości 17% przez cały rok podatkowy. 

Jeżeli Twoje dochody nie przekroczą pierwszego progu podatko-

wego w danym roku podatkowym, a chcesz się rozliczyć wspólnie 

z małżonkiem to możesz to zrobić i nie musisz składać do Praco-

dawcy takiego wniosku 

3. W jakiej formie należy składać oświadczenia? 

Dokumenty powinny być dostarczone w oryginale do koordynatora 

kadrowego właściwego dla danego obszaru. 

4. W jaki sposób jest wyliczana ulga dla klasy średniej i jaki ma 

wpływ na podatek? 

Wysokość ulgi wyliczana jest w zależności od wysokości przycho-

dów i wynosi odpowiednio: 
W skali całego roku: 

1. (Przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla przychodu wynoszącego co 

najmniej 68 412zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł 

2. (Przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla przychodu wyższego od 102 

588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł. 

Za miesiące, w których uzyskasz przychody w wysokości wynoszącej od 5 

701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu według skali, pomniej-

sza się dochód o kwotę ulgi dla pracowników w każdym miesiącu w wyso-

kości obliczonej według wzoru: 

(przychód w danym miesiącu x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla przychodu w 

danym miesiącu wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego 

kwoty 8 549 zł, 

(przychód w danym miesiącu x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla przychodu 

w danym miesiącu wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 

141 zł. 

Z prasy związkowej: Emerytury stażowe w końcu 

w Sejmie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych od 2010 roku zabiega o zapewnienie 

pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możli-

wości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechne-

go wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają udoku-

mentowany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co 

najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn z okresem składkowym i 

nieskładkowym wynoszącym co najmniej 40 lat). Projekt OPZZ 

w tej sprawie był już dwukrotnie prezentowany w Sejmie 22 

lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r.), nie uzyskując jednak poparcia 

większości parlamentarnej. 14 i 15 grudnia br. odbyło się po-

siedzenie Sejmu, podczas którego nastąpiło pierwsze czytanie 

obywatelskiego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych 

złożonego w Sejmie we wrześniu br. Jest on zgodny z założe-

niami opracowanego przez nas 11 lat wcześniej projektu i za-

sługuje na poparcie  

- Prezydium OPZZ przyjęło Stanowisko w sprawie wpływu 

inflacji na poziom życia obywateli. Czytamy w nim m.in., że 

największym zagrożeniem dla pracowników i ich rodzin jest 

obecnie bardzo wysoka, blisko 9-procentowa inflacja. Tak wy-

sokiego tempa wzrostu cen nie odnotowano od grudnia 2000 r. 

Niestety, rząd przez wiele miesięcy bagatelizował ten problem. 

Dopiero niedawno przyjął mocno spóźniony pakiet antyinflacyj-

ny, który tylko w niewielkim stopniu zrekompensuje pracowni-

kom wzrost kosztów życia. Prezydium podkreśla, że przyjęta 

przez Sejm ustawa budżetowa na rok 2022 oparta jest o niere-

alistyczne założenie, że średnioroczna inflacja w roku bieżą-

cym wyniesie 3,3 proc. Tymczasem w styczniu br. inflacja bę-

dzie wyższa niż nominalny wzrost płacy minimalnej w 2022 r. 

(7,5 proc.). Oznacza to, że jej realna wartość spadnie po raz 

pierwszy od wielu lat. Inflacja stanowi ponadto poważne zagro-

żenie dla realizacji rozwiązań społeczno-gospodarczych za-

wartych w budżecie państwa na rok 2022. W tej sytuacji Prezy-

dium OPZZ uznaje za konieczne skorygowanie w ustawie bu-

dżetowej poziomu prognozowanej inflacji w 2022 r. Niezbędne 

jest także wycofanie się rządu z działań blokujących szybszy 

wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.  

- Od 15 grudnia 2021 r. osoba prowadząca wspólne gospo-

darstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwier-

dzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest obowiązana pod-

dać się kwarantannie od dnia uzyskania przez osobę zakażoną 

pozytywnego wyniku testu niezależnie od wcześniejszego 

szczepienia lub statusu ozdrowieńca. Kwarantanna nakładana 

jest automatycznie z mocy prawa na wszystkich zamieszkują-

cych razem z osobą chorą na COVID-19 i trwa do upływu 7 dni 

od dnia zakończenia izolacji osoby z dodatnim wynikiem bada-

nia. Osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy mogą zostać zwol-

nione z obowiązkowej kwarantanny domowników pod warun-

kiem uzyskania ujemnego wyniku testu na COVID-19. Test 

powinien być wykonany po stwierdzeniu zakażenia u osoby 

prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe. Rozporządzenie 

nie określa, kto powinien zlecić test dla domowników w takiej 

sytuacji ani nie podaje dokładnego czasu, w którym należy 

wykonać badanie. Test wykonany w tym samym dniu, w któ-

rym domownik uzyskał wynik pozytywny, nie zwalnia z kwaran-

tanny. Zgodnie z opublikowanymi informacjami zlecenie na test 

wystawi każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i Nocnej 

Pomocy Lekarskiej. 

Zasady kwarantanny domowników, którzy nie są zaszczepieni i 

nie mają statusu ozdrowieńca nie zmieniły się: jej skrócenie 

jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku 

testu molekularnego przez osobę odbywającą taką kwarantan-

nę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakoń-

czeniu izolacji osoby chorej zamieszkującej lub prowadzącej 

wspólne gospodarstwo domowe. 

https://www.opzz.org.pl/media/download/cf28e12b-4e06-4644-bdb5-468b64ac8741
https://www.opzz.org.pl/media/download/cf28e12b-4e06-4644-bdb5-468b64ac8741

